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Olimp Ulgrip Junior x 10 sasz
 

Cena: 23,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Cukier, sproszkowane owoce malin, sproszkowane owoce aceroli standaryzowane na 15% zawartość naturalnej witaminy C, miód,
koncentrat z owoców czarnej porzeczki w proszku, koncentrat soku z owoców czarnego bzu w proszku, ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tilia
cordata Miller), ekstrakt z koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), rutyna.
Informacja żywieniowa

Sproszkowane owoce malin 600 mg
Sproszkowane owoce aceroli, w tym:
naturalna witamina C

400 mg
60 mg (75%RWS)

Miód 400 mg
Koncentrat z owoców czarnej porzeczki 300 mg
Koncentrat z owoców czarnego bzu 300 mg
Ekstrakt z kwiatostanu lipy 80 mg
Ekstrakt z koszyczka rumianku 45 mg
Rutyna 15 mg

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Opakowanie zawiera 10 saszetek.

Charakterystyka
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Preparat przeznaczony: dla dzieci powyżej 3 roku życia i młodzieży w celu uzupełnienia diety o składniki aktywne, korzystnie wpływające
na odporność organizmu. Preparat polecany szczególnie w okresach przeziębień i grypy czy innych powszechnie uznanych za
niekorzystne (jesienno-zimowy, przesilenia wiosennego), podczas osłabienia i przemęczenia organizmu oraz wspomagająco dla
właściwego funkcjonowania układu oddechowego, zwłaszcza w przypadkach podrażnienia błon śluzowych gardła i strun głosowych
(kaszel, suchość, chrypka). Dodatkowo polecany w sytuacjach wzmożonego narażenia na stres oksydacyjny oraz zwiększonego
zapotrzebowania na witaminę C.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
1 saszetka dziennie przed lub w trakcie posiłku. Zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml ciepłej, ale nie wrzącej, przegotowanej wody,
dokładnie zamieszać w celu rozpuszczenia proszku. Temperatura wody powinna być odpowiednia do spożycia bezpośrednio po
przygotowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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